
LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě 
 
     Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice 
čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si 
pamatujeme, co jsme četli, ověřuje se vyprávěním přečteného, příp. různými testy, 
doplňovačkami... a také recitací básniček. Součástí literární výchovy jsou také 
činnosti, kdy se děti pokusí o vlastní tvorbu.  

      

     Vedeme si ve třídě  „kulturní deník“.  Každý měsíc uděláme společně nebo děti 
samostatně podle zadaného úkolu zápis doplněný obrázkem buď o přečtené knize, 
zhlédnutém filmu, návštěvě divadla, sportovní události, významném dni a svátku naší 
země, případně o společné školní či mimoškolní aktivitě.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v listopadu vyhlásila v rámci akce 
„Hledání“ literární soutěž pro děti od 6 do 15 let „Nejmoudřejší je číslo“ . 
Dobrovolně se do soutěže z naší třídy zapojil Honza Mikel a napsal na jedno 
z vybraných témat - Třináctá komnata - pohádku „HONZA PRINCEM“. Sám ji rovněž 
napsal na počítači, doplnil obrázkem a vytiskl. Práce byla knihovně odeslána a 
budeme očekávat, s jakým se setká hodnocením. Podívejte se na ni sami. 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Vlastní tvorba dětí - na téma „zima“ a „Vánoce“ vymyslely děti velmi pěkné 
básničky. 

                                                                

ZIMA   

Adéla Páterová 

 

Zima, to je krásný čas, 

po roce se vrátí zas. 

Bílý sníh a bílé vločky 

ty maj´rády kočky. 

 

První  hvězda vysvitla, 

schovaly se mraky. 

A já už čekám na tu chvíli, 

kdy pod stromkem najdu dárky. 

 

 

 

VÁNOCE 

Stela Manová 
  

Vánoce už jsou tady, 

na pole k nám přiletěly vrány. 

Sáňkujeme, lyžujeme, 

doma se pak v teple radujeme. 

 

Venku sněží, sněží, 

na stromech se vrabci ježí. 

Děti leží v posteli, 

máma peče cukroví. 

 

 

 

 

ZIMA 

Vojtěch Gajdušek 

 

Přišla k nám zima, 

sáňkování - to je prima! 

Když venku padá sníh, 

 čte se mnoho knih. 

Co dostali jsme pod stromečkem, 

spolu s dalším dárečkem, 

v kterém bylo autíčko, 

co rachotí jen maličko. 

Silvestr je před námi, 

Nový rok nám oznámí. 

A když skončí zima, 
mráz, 

vlaštovky se vrátí zas. 

Když se všechno zazelená, 

už nemá vládu Paní zima. 

 

 

ZIMA 

Dominik Pospíšil 

 

Je tu zima, mráz a sníh, 

jedem, jedem na saních. 

Jedu, jedu rychle dolů,  

spěchám totiž honem domů. 

 

 

 

 



ŠTĚDRÝ DEN 

Eliška Slováková 

 

Je Štědrý den 

a my utíkáme ven. 

Je štědrovečerní večeře, 

nikdo tu, prosím, u stolu nebrečte. 

Rozbalujeme dárky, 

Vánoce jsou pěkné svátky. 

A už jdeme spát 

a já se musím radostí smát. 

 

 

 

VÁNOCE 

Bedřich Matulík 

 

Vánoce jsou pohoda, 

na stole je jahoda, 

cukroví a větvičky, 

navštívíme babičky. 

Pak si lehnem k pohádce, 

taťka nejde do práce, 

sníme bednu cukroví, 

my jsme pořád hladoví. 

Těšíme se na Vánoce, 

nashledanou v Novém roce. 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOCE 

Anežka Miklová 

 

Už je zima, už je mráz 

a krásný vánoční nastává čas. 

Mráz už na okna kreslí, 

je to smůla, či štěstí? 

 

Už je Štědrý den, 

chvilka zbývá jen. 

Je večer štědrý, 

raduje se každý. 

 

Už jsou tu Vánoce 

- zase přijdou po roce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SNĚHULÁCI 

Denisa Drábečková 

 

Sněhuláci, sněhuláci, 

ti nemají co na práci, 

jen si stojí na ledu, 

zpívají si koledu, 

dívají se do dáli, 

na vločky se usmáli. 

Přiletěl k nim andílek 

dal jim košík nadílek, 

Všichni měli nový nos 

a ten jeden kabanos, 

pak mu na nos sedl kos 

a snědl mu kabanos. 

Přišel k nim čertíček, 

dal jim uhlíček. 

Pak tam přišla malá kočka, 

pěkně bílá jako vločka,  

otřela se o uhlíček  

a teď je z ní kominíček. 

Po zahradě běhá mráz, 

zima už je tady zas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁNOCE 

Zuzana Lišková 

 

Po roce zima je tu zas, 

nastává vánoční čas. 

Vánoce jsou krásné svátky, 

pod stromečkem vždy najdu dárky. 

 

Ve sváteční náladě 

zahrajem si na ledě. 

Sviť, stromečku, pro děti, 

brzy nám rok uletí. 

 

 

ZIMA 

Jan Krátký 

 

To by bylo prima, 

kdyby přišla zima. 

Když sníh padá z nebe, 

na ruce to zebe. 

Nasadím si rukavice, 

čepici i nohavice. 

Vytáhnu si saně, 

posadím se na ně. 

S kamarády na kopci, 

užijem si legraci. 

 

 

 

 



ZIMA 

Jan Mikel 

 

Cupky dupky, cupky dupky. 

Zima už je u chaloupky. 

Vezmeme si rukavice, 

sáňky, lyže, boby a čepice. 

Utíkáme rychle ven, 

na sněhu se zahřejem. 

 
 

VÁNOCE 

Jakub Minařík 

 

Vánoce jsou krásný čas, 

dárky, adventní čas a kalendář. 

 

O Vánocích se rozdávají dárky, 

chlapci autíčko, děvčata panenky. 
 

ZIMA 

Radim Vlk 

 

Zima, zima už je mráz, 

dnes k nám přišel Mikuláš. 

Za dveřmi jsou Vánoce, 

přišly k nám zas po roce. 

 

 

VÁNOCE 

Jiří Čechman 

 

Za týden jsou Vánoce 

a všichni jsou šťastni. 

Ježíšek donese stromeček 

a svítí na něm baňky.  

Na Štědrý den pod ním děti  

rozbalují dárky. 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                


